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hat. Ezek a kis regények egységes 
ütemmenet ben a szerelem szimfóniá-
ját adják. Ez a szimbolikus cím ér-
telme. Mindannyiukban ott lüktet a 
titkos, csodás emberi szív érverése. A 
szerelem gyöngédkezű, szépség- és 
boldogságfátyolt szövő tündér — de 
a szerelem kőszívű is, mindeneken át-
hajszoló, a vér küldöttje. Ime, a két-
arcú istenség. Ez beleszól a minden-
napok rendjébe, a családi tűzhelyek 
boldogságába, fel-felveti kiszámítha-
tatlan szeszéllyel fejét és kormá-
nyozza alávetettjeit. Az utóbbiak 
harcában elevenedik meg a sok-sok 
drámai csomópont. Ezek összegeződ-
nek, egymáshoz húzódnak és kemény 
vonalakban rajzolódnak az alapra. 
Ez az alap a Halál kezében kitelje-
sedő emberi élet. Walther von Molo-
nál mindig az Élet és Halál nagy ha-
talmai előtt történnek a földi lét apró 
kis eseményei. Rejtett istenségek reb-
bentik meg itt is, ott is a légkört. Az 
élet fogan tat ás, a keletkezés és elmú-
lás nagy rejtelmei. Die unerbittliche 
Liebe ilyen alapokon vázolja elénk 
egy kis család küzdelmét. Az élet leg-
bensőbb grafikonja húzódik végig a 
kis regényen. Ugyanígy harcoló em-
berlelkek ütemeiben alakul ki a többi 
három történet. 

Walther von Molo távol áll a na-
turalisták ábrázolási módjától, amely 
az embert a sors pszychomechauikai 
termékeként fogja fel. Az ő művésze-
tében is minden végzetével adva van 
az élet, de azoknak a földeríthetetlen 
hatalmaknak kezében, amelyekhez 
nem férhet az anyagias, pozitív em-
beri megismerés. Reálisan kezelt ké-
pei így emelkednek ki a merő hely-
zetrajz kereteiből és az élet szinte-
tikus megérzékítése felé törekszenek, 
Ezek a kis regények ilyen művészi 
felfogás termékei. — mm — 

Petőfi. Ünnepi színjáték. (A Petőfi-
1 arsaság megbízásából írták: Szávay 
Gyula és Géczy István.) Petőfi életéről 
melyet ma már minden vonatkozásá-
ban elég jól ismerünk s melynek 
főbb eseményeiben a mozi révén az 
utolsó utcagyerek is tájékozott, min-
denesetre nehezebb „érdekfeszítő” da-
rabt írni, mint a közönséghez távo-

labb álló költőről. Az életrajz szín-
darabban érdektelen, mert újat nem 
kapunk benne s a legtöbb esetben 
ízléstelen is, mert a színdarab-író 
beszéltetni kénytelen a hőst, kinek 
színpadi szavai rendesen mélyen 

alatta maradnak annak, amit kép-
zeletünk róla megformált. Egy eset-
ben adhatna elfogadhatót az „élet-
rajzi színdarab” írója: ha genialitás-
ban hősével mérkőznék, vagy azt 
legalább megközelítené. Igy némileg 
éreztetni tudná darabjában a nagy 
embert. Enélkiil arra a szánalmas 
munkára van utalva, hogy hőse mű-
veiből és emlékezetben maradt sza-
vaiból idézzen s a szereplők beszél-
getését idézetekből építse föl. 

Az utóbbi kísérletre Máté Lajos 
egy régibb darabja a példa, mely 
annak idején Petőfi életrajzát akkép 
fűzte jelenetekké, hogy hősének min-
den szava a költő verseiből került 
ki. Ez szerényebb kísérlet volt s nem 
volt más célja, mint hogy a tanuló-
ifjúsággal a költő életrajzát „köl-
tőien” ismertesse meg. Az előttünk 
levő ünnepi színjáték már merészebi) 
módszert szemléltet — e merészséget 
tán növelte, hogy a szerzők ketten 
voltak — s a költőből vett idézeteken 
kívül, hogy úgy mondjam: saját ta-
lálmányú szavakat is adnak költőnk 
ajkára. Szávay és Géczy lelkes jó-
akarattal képzelik bele magukat 
Petőfi, Vörösmarty, Bajza stb. lel-
kébe és helyzetébe s úgy beszéltetik 
őket egymással, hogy e társalgásban 
Petőfinek s társainak nyoma sincs, 
de fájdalom, annál több nyoma van 
Szávaynak és Géczynek még azokban 
az évődésekben is, melyekben e sze-
replők műveikből vett idézetekkel be-
szélnek egymással, oly mesterkélt a 
társalgás, hogy laposságában példát-
lan. Vagy az idézett sor nem illik 
a társaság hangulatához, vagy a 
válasz nem felel meg az idézetnek, 
vagy — s ez az eset a leggyakoribb — 
olyan színvonalú a beszélgetés tár-
gya, hogy az idézetek úgy illenek rá, 
mint brilliánsgombok darócra. Pedig 
úgy látszik, a darabnak ez a képe 
(Karácsonyest Vachotéknál) készült 
a legtöbb írói becsvággyal s a szer-
zők vállvetve igyekeztek a „költői 
hatást” kizsákmányolni azzal is, hogy 
Etelka halálát karácsonyestre tették, 
hogy így a képnek némi tragikusan 
megrendítő színt adjanak. Pedig az 
olvasó csak azt érzi, hogy kezdődik 
a dolog vígan s végződik szomorúan, 
akár csak a Krimhilda lakomája a 
Nibelung-énekben. De a kincsnek — 
az értéknek — sem itt, sem ott nyoma 
sincs. 

A társszerzők tíz ilyen képben 
írták meg e színművet, vagy szín-
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játékot (a könyv külső lapja ünnepi 
színjátékot, belső lapja ünnepi szín-
művet mond) s nem érdektelen, hogy 
az első képben a hős azért nem lép 
fel, mert még meg se született s az 
utolsóban azért nem, mert már el-
tünt. Az előbbi kép Petőfi édesanyja 
vajúdását tárgyalja fölötte népies 
modorban s e jelenetben értesülünk 
arról is, hogy Petőfi ősei nem tótok, 
hanem magyarok voltak. Péterek 
voltak s nem Petrovicsok s „ha egy 
Péter tőlünk világgá ment, — 
mondja egyik szereplő — lett abból 
Petrus, Petro, Pietro, Petrov, Pet-
rovics, vagy vitz, aszerint, ahova 
jutott. Szent Pétert is hányféleképen 
írják, híjják!” Végre kiderül hogy 
Szent Péter is magyar volt, hát 
akkor a Petrovics hogyne lett volna 
az! „A tótok Péterkéje csak nem kap 
vitézségéért armális nemes-levelet.” 
— „Nálam sokszor üvegeznek, meg 
drótoznak is, — mond Márton gazda 
— de csakugyan, hogy nem mutatott 
eddig egyik se ilyen kutyabőrös le-
velet.” „Inkább, hogy a kutyák meg is 
ugatják őket!” —mond Márton gaz-
dáné, amin aztán mindnyájan igen 
jót nevetnek. Ez a népies modor, me-
lyet Lisznyai Kálmán is megsokalt 
volna, végigérzik a darabon, mintha 
a szerzők kizárólagosan tanyai 
lakóknak írták volna. A siváran 
unalmas társalgásban nem pattan 
egy egészséges éle s ott, ahol alkalom 
lett volna derüs tréfára és humorra, 
(a pápai diákélet rajzában) elménc-
kedések és fanyar fordulatok lapít-
ják el a jeleneteket. Petőfi, Orlay és 
diáktársaik itt olyan színvonalon 
beszélgetnek egymással, mintha egy 
iskola legkorlátoltabb tanulóit zárták 
volna egy terembe. 

Nem méltó e darab sem a Petőfi 
Társasághoz, sem a Petőfi-évhez. 
Egy kissé a Petőfi Társaság is 
hibás a szerzők kudarcában, mert 
lehetetlen feladat elé állította őket. 
„Irassék egy Petőfi teljes életét fel-
ölelő ünnepi színdarab.” Tehát nem 
csak életét, de teljes életét kívánták 
a darabtól. Akinek csak sejtelme is 
van a drámaírásról, hogyan adhat 
ilyen megbízást? Igy aztán ahelyett, 
hogy a költő élete egyik érdekes 
fejezetének szabad költői alakítását 
kaptuk volna, kaptunk egy darabot, 
mely vajúdással kezdődik s az írók 
részéről vajúdással folytatódik és 
végződik. — csk — 

Klasszikus és romantikus költé-
szet. (Fritz Strich: Deutsche Klassik 
und Romantik oder Vollendung und 
Unendlichkeit. Ein Vergleieh. Mün-
chen, 1922.) Németországot nem hiába 
nevezték el a filozófusok hazájának. 
Bármilyen irányt vesz ott a fejlődés, 
előbb-utóbb mindig mutatkozik a 
vágy az után, hogy áttekintsék, 
rendszerezzék az eredményeket, még-
pedig önmaguk, világnézletük szá-
mára. A németek nem szoktak azzal 
megelégedni, hogy tényeket, adatokat 
sorakoztassanak egymás mellé, ha-
nem mindig kutatják a mélyebb ösz-
szefüggéseket, kapcsolatokat. Ez 
éppen a legutóbbi években tünhetett 
föl különösebben mindenkinek, aki 
irodalmukat, tudományukat figye-
lemmel kísérte: ez a munkásság nap-
jainkban indult meg újra jelenté-
keny buzgalommal. Mivel pedig Né-
metország nagy megalázottsága elle-
nére mindmáig abban a hely-
zetben volt, hogy mindenkit, ki-
nek komoly mondanivalója akadt, 
szóhoz is juttathatott, s minden gon-
dolkozó fő akár évenként kihozhatta 
a maga új könyvét: az ehhez az 
irányhoz tartozó művek száma ha-
marosan gyarapodott. Ők maguk per-
sze érzik még a nehézségeket, ame-
lyek a teljes érvényesülés útjában 
állanak s az új, szellemtörténeti 
irány hívei gyakran döngetik még 
ezt vagy azt, a megifjodó világnak 
megnyílni nem akaró kaput, de 
egészben véve ugyanolyan a helyzet 
mint a XVIII. , meg X I X . század 
fordulóján: a fölvilás:osodás rozsdás 
vértezetű lovagjai kénytelen-kellet-
len ismét át kell hogy engedjék a te-
ret az új eszméket hozó tábornak. 
Jellemző már az is, hogy a nem 
olyan régen megjelent Bischoft-féle 
Lenau-mű láttára nemcsak az új hi-
ten levők, hanem a régebbi irányok 
hívei is a fejüket csóválták. Lejárt a 
„filológia — önmagáért” korszaka! 
Ennek azonban korántsem örülhetnek 
a lelkiismeretes munkát szellemesség-
gel avagy egyszerűen merészséggel 
pótolni akarók. Az új irány nagyon 
is tanult elődeitől, mestereitől és csak 
gondos tanulmányokon, adathal-
mozáson alapuló előkészülettel akar 
a tudomány szent földjére lépni s 
ott építéshez látni, ahol már az anyag 
toronymagasra gyűlve kezdi a sza-
bad kilátást, sőt levegőt elfogni. Az 
új irány, ha légvárakat építeni nem 
akar, tulaj donkép sokkal keményebb 




